Nabídka zájmových kroužků při ZŠ Budkov na školní rok 2018/2019
KROUŽEK ČESKÉHO JAZYKA
FLÉTNIČKA I. st.
Příprava na přijímací zkoušky (9. tř.)
00
00
pondělí 13 – 15
a procvičování pravopisu (6. -9. tř.)
(žáci budou rozděleni)
středa 1315 - 1415
paní učitelka Mandátová
paní učitelka Šidelková
ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK I. st.
pátek 1230 – 1330
paní učitelka Musilová
Příprava na vyučování
po, út, čt (bude upřesněno)
paní učitelka Šimková

MATEMATIKA (8. + 9. tř.)
příprava na přijímací zkoušky
pondělí 1315- 1415 nebo středa 1430 - 1530

SPORŤÁČEK I. st.
Gymnastika, atletika, pohybové hry,
kondiční a komp. cvičení, jogové hrátky

pátek 1300 – 1345
paní učitelka Kuchařová
RUKODĚLÁČEK pro I. st.
Výtvarné tvoření z různého
materiálu.
středa od 1300
RUČNÍ PRÁCE (1. – 9. tř.)
Šití, vyšívání, háčkování, pletení..
od 1430 (den dle domluvy)
paní učitelka Fedrová
DRAMAŤÁK
Hudebně dramatický kroužek, nácvik na
vystoupení.

pondělí
KYTARA
pondělí 1215
paní učitelka Šťastná

FLORBAL/DÍLNY
(sudý a lichý týden)
pondělí 1300 – 1435
pan učitel Záškoda

pan ředitel Vala
DOUČOVÁČEK matematika 6. – 7. tř.
čtvrtek 1315 - 1400
HRÁTKY S NJ
středa 1315 - 1400
paní učitelka Nevoralová
KREATIV 5. – 9. třída
Výtvarné a ruční práce (šití na stroji,
malba na látku, keramika, enkaustika,.)
pondělí 1315- 1415
paní učitelka Daněčková
KROUŽEK LOGIKY A
DESKOVÝCH HER
středa
pan učitel Julina
kroužek YOUTUBE
1. – 4. tř. úterý 1230- 1315
5. – 9. tř. úterý 1330- 1415
vedoucí kroužku paní Eva Posádová

………………………………………………………………………………………
Přihláška do zájmového kroužku
Jméno žáka/žákyně:………………………………………………………..třída:……………
Přihlašuji svého syna/dceru na školní rok 2018/2019 do kroužku: ……………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Kroužky zahájí svou činnost od října 2018 dle zájmu žáků. Kroužky budou probíhat ve škole pod
vedením vyučujících. Na první schůzce budou žáci seznámeni s řádem a povinnostmi vyplývajících
z činnosti kroužku. Při nedodržování stanovených pravidel může být člen z kroužku vyloučen. Ve
školním roce 2018/2019 nebude vybírán členský příspěvek za kroužek, náklady budou hrazeny
z rodičovského příspěvku (SRPŠ).

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídním učitelům do 24. září 2018.
Dne:………………………

podpis zákonného zástupce:……………………………

